Smlouva

50º6'14.083"N , 14º23'26.365"E
Národní technická knihovna
Nat ional Technical Library

ZÁKAZNÍK MMS
BEZ REGISTRAČNÍHO POPLATKU
BEZ POPLATKU ZA PRŮKAZ NTK
POUZE NEAUTORIZOVANÉ SLUŽBY

Smluvní strany:
Národní technická knihovna, 160 80 Praha 6, Dejvice, Technická 6/2710,
zřízená zřizovací listinou Státní technické knihovny se sídlem v Praze, čj. 12170/91-3 MŠMT ze dne
11. 2. 1991, ve znění pozdějších změn a doplnění (poslední stav textu Dodatek ke zřizovací listině Státní
technické knihovny čj.12 785/2009-31 ze dne 8.6.2009)
zastoupená Ing. Martinem Svobodou, ředitelem Národní technické knihovny
(dále jen „NTK“)
a
název/obchodní jméno právnické osoby: ________________________________________________________

osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby: _______________________________________________
zkratka názvu/obchodního jména: _____________________________________________________________

297 mm

IČ: __________________________________ zapsaná: _____________________________________________

sídlo: ulice, č.: _____________________________________________________________________________
obec: _______________________________ PSČ: _____________________ tel.: _____________________
název pracoviště: ___________________________________________________________________________
adresa pracoviště: ulice, č.: __________________________________________________________________
obec: _______________________________ PSČ: _____________________ tel.: _____________________
e-mail: __________________________________________________ mobilní tel.: _____________________
(dále jen „zákazník“)
uzavírají tuto
smlouvu o využívání služeb Národní technické knihovny.
Smluvní strany se zavazují dodržovat podmínky Knihovního řádu NTK, který je nedílnou součástí této
smlouvy a je uveden v příloze této smlouvy.
Současně zákazník pověřuje pana/paní:
příjmení, jméno, titul:

_____________________________________________________________________

den, měsíc, rok, místo narození: _______________________________________________________________
státní příslušnost:____________________________________________________________________________
trvalé bydliště: ulice, č.: _____________________________________________________________________
obec: _______________________________ PSČ: ___________________ tel.: _______________________
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korespondenční adresa v ČR: ulice, č.: __________________________________________________________
obec: _______________________________ PSČ: ___________________ tel.: _______________________
e-mail: ______________________________ mobilní tel.: __________________________________________
č. OP: ______________________________________ datum vydání: _______________ kým: _____________

aby ho zastupoval při úkonech spojených s poskytováním služeb NTK, které si vyžádal jako zákazník
v souladu s Knihovním řádem NTK.
V souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách, a podmínkách provozování veřejných
knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů a s odvoláním na § 5 odst. 1 písmeno b) a § 5 odst. 2 písmeno b) a e) zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) je NTK oprávněna podmiňovat poskytování svých služeb
poskytnutím nezbytných osobních údajů pověřeného zástupce. Osobní údaje vede jako správce a
zpracovatel ve své databázi zákazníků za podmínek stanovených zákonem o ochraně osobních údajů do
doby, než zákazník požádá písemně o jejich zrušení nebo než uplyne lhůta pěti let od ukončení platnosti
Průkazu zákazníka NTK nebo od vypořádání posledního závazku zákazníka vůči NTK podle toho, která
podmínka je splněna později. Pověřený zástupce bere na vědomí, že v souladu s § 5 odst. 2 písm. e)
zákona
o ochraně osobních údajů je NTK oprávněna vést v záznamu o zákazníkovi v databáze
zákazníků poznámky o závažných přestupcích jak zákazníka, tak pověřeného zástupce oproti Knihovnímu
řádu NTK.
V souladu s § 12 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů je NTK povinna na základě písemné
žádosti pověřeného zástupce jednou za rok bezplatně, jinak kdykoli za úhradu 25,– Kč poskytnout formou
výpisu záznamu o zákazníkovi informace o osobních údajích o pověřeném zástupci zpracovávaných.
Zákazník prohlašuje, že v souladu s § 30 oddíl 2 – Volná užití a zákonné licence, díl
4 – Výjimky a
omezení práva autorského zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje naše
shora uvedené pracoviště výpůjčky pro osobní potřebu našeho koncového zákazníka, jehož jméno je
uvedeno na výpůjční stvrzence (v případě potřeby bude doloženo čestným prohlášením zákazníka).
Zákazník prohlašuje, že se seznámil s knihovním řádem a domovním řádem a zavazuje se seznamovat s
jeho aktuálním zněním a při čerpání služeb poskytovaných NTK, dodržovat povinnosti, které mu ukládá
knihovní řád.
Zákazník se zavazuje dodržovat Knihovní řád a seznamovat se s jeho aktuálním zněním.
Smlouva je uzavírána na dobu určitou. Platnost je dána v souladu s ustanovením

297 mm

( dále jen „pověřený zástupce“)

3.2.9 Knihovního řádu NTK platností ID zákazníka ________________________, skupina ___________, typ
____________ tj. dnem _______________.
Příloha: Knihovní řád NTK
Datum: _____________________________________

Datum: ______________________________________

____________________________________________
pověřený zaměstnanec NTK

_____________________________________________
podpis zákazníka

__________________________________________
podpis vedoucího organizace
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